
 
 
 
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 2,  2 ЕСПБ (56 сати)   
2 семестар дипломских академских студија-мастер, 2011/12 
 
''Пројектантске радионице представљају брзе, садржајне и временски ограничене креативне вежбе 
из области архитектуре или других техника и уметности усмерених ка архитектури. Ови пројекти 
одвијају се у 15. недељи семестра и представљају манифестацију којој је посвећена цела школа. 
Могуће је позвати и гостујуће руководиоце радионица, чиме би се у школу унела додатна свежина 
идеја и приступа. Ови пројекти израђују се уз минималне коректуре и консултације и имају јавну 
презентацију резултата. 
 
Циљ наставе: 
Основни циљ је развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу. 
Искуство концентрисаних пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију 
способност брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука. Програм радионица доприноси 
стицању додатних знања о ''лепим'' и ''примењеним'' уметностима у мери у којој оне врше утицај на 
квалитет архитектонског дела.'' 
 
Из Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 
2006. 
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) : доц. арх. Иван Рашковић, каб. 249 
 
Сарадници у настави : асс. арх. Јелена Ристић 
 
Број студената: 16 
 
 
Назив радионице:  
TIME TO CHANGE PARADIGM: RE-SHIFT EFICIENCY 
Примена принципа биоклиматског планирања и енергетске ефикасности 
 
 
Задатак:  
На сопственом пројекту потребно је применити принципе пројектовања биоклиматске архитектуре 

уз коришћење потенцијала природних услова локације. Акценат је на иновативном, одрживом 

приступу планирању, пројектовању и ревитализацији изграђене градске средине, примени 

савремених модела и техника енергетски ефикасне градње, обновљивих извора енергије и 

пасивних соларних система у планирању и пројектовању.  

 
 
 
 
 
 



Циљеви и метод рада:  
Циљ радионице је усвајање метода и техника биоклиматског и енергетски ефикасног планирања и 

пројектовања,  ширење свести о значају примењене екологије у архитектури, као и мотивисање 

студената да принципе биоклиматске и енергетски ефикасне архитектуре уграде у свој 

пројектантски процес. Студенти до решења долазе  пратећи предавања и истражујући литературу, 

кроз анализу и преиспитивање потенцијала природних услова локације.  

Настава се изводи у комбинацији више облика рада: предавања, самостално истраживање, 

дискусије и консултације. 

 
 
Резултати радионице:  
Резултат радионице треба да буде у форми идејног решења. Опредељење за примењене 

принципе и њихове карактеристике потребно је образложити текстуално (око 1000 речи). Поред 

графичких прилога и текстуалног образложења, могуће је приложити и други радни материјал, у 

слободној форми, који квалитетно и атрактивно презентује истраживачки процес, размишљања, 

анализе и добијене резултате. Проверу варијантних решења могуће је урадити у софтверу Design 

Builder (www.DesignBuilder.co.uk, пробна верзија je бесплатнa). 

 
 
 
 


